
 

 

 
 

EDITAL Nº 026/2021 – PPGH 

 
REABERTURA EXCEPCIONAL DE INSCRIÇÕES 

PARA EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA 

ESTRANGEIRA – LÍNGUA INGLESA 

 
A Coordenadora Especial do Programa, designado pela Portaria nº 4107/2020-GRE, de 

12 de novembro de 2020, no uso de suas atribuições, 

Considerando o Ato Executivo nº 021/2020-GRE, que suspendeu as atividades 

presenciais na Universidade Estadual do Oeste do Paraná a partir de 16 de março de 2020; 

Considerando a necessidade de se observar as medidas de isolamento social como ação 

essencial para o combate da pandemia do Covid-19; 

Considerando o Edital nº 011/2021-PPGH, de abertura de inscrições para Exame de 

Proficiência; 

Considerando o Edital nº 014/2021-PPGH, de homologação das inscrições para o 

Exame de Proficiência; 

Considerando o Edital nº 015/2021- PPGH, de Retificação do Edital para Exame de 

Proficiência; 

Considerando o Edital nº 017/2021 -PPGH, do Resultado final do Exame de 

Proficiência em Língua Estrangeira; 

Considerando o Edital nº 022/2021 – PPGH, da segunda chmada para exame de 

proficiência. 

 

TORNA PÚBLICO: 

 

Reabertura excepcional do período de inscrição para prova de proficiência no idioma 

Inglês (exclusivamente). O período para o envio das inscrições estende-se entre os dias 12 e 

14 de maio de 2021, até as 16 horas 

 

As inscrições serão efetuadas mediante preenchimento de formulário próprio, conforme 

anexo a este Edital, o qual deverá ser enviado aos endereços eletrônicos do PPGH/Unioeste 

(ppgh_unioeste@hotmail.com ou rondon.pos.historia@unioeste.br). No título da 

mensagem, deverá constar a expressão “Inscrição Proficiência 2021/1”, seguida do nome do 

discente. 

 

Será confirmada a realização das provas para as quais houver inscrição de alunos 

regulares do PPGH/Unioeste, e disponibilizado o link para acesso a Plataforma, sendo 

expedido edital de homologação de inscrições no dia 14 de maio de 2021. 

 

O exame de que trata este Edital será aplicado exclusivamente aos discentes regulares 

do PPGH/Unioeste. 

 

Em razão do resguardo das devidas medidas de distanciamento social, as inscrições, 

aplicação dos exames e a divulgação dos resultados ocorrerão de forma inteiramente remota. 

 O exame será realizado por meio da Plataforma Microsoft Teams.  

  

 



 

 

 

 

 

O exame será realizado no dia 17 de maio de 2021( segunda-feira), com início às 14 

horas. Terá duração de 03 (três) horas.  

Os candidatos deverão ingressar no ambiente virtual de aplicação da prova 20 (vinte) 

minutos antes do início do exame, para registro de presença e tomar ciência das instruções 

transmitidas pelos aplicadores. 

 

As regras que regem a prova estão no Edital nº 011/2021 de 05 de abril de 2021. 

 

Publique-se. 

 

 

 

Marechal Cândido Rondon, 12 de maio de 2021. 

 

 

 
 
 

 

 

Profa. Dra. Carla Luciana Souza da Silva 
Coordenadora Especial do Programa de 

Pós-Graduação em História 

Mestrado e Doutorado 

Portaria nº 4107/2020 - GRE 



 

 

 
 

 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O EXAME DE PROFICIÊNCIA 

Data da Prova:17/5/2021 

Nome: 

(   ) Mestrado (  ) Doutorado 

R. G. CPF 

Endereço: Nº 

Bairro: Cep: 

Cidade/Estado: País: 

Telefone Residencial: Telefone comercial: 

 E-mail: 

 

ESCOLHA UM DOS IDIOMAS ABAIXO 
  

 
 

 

 
 

Assinatura do Coordenador:   

 Inglês  

 

Assinatura Aluno: 

 

Marechal Cândido Rondon,  de maio  de 2021. 


